
Posudek rigorózní práce magistra Jakuba V. Zentnera 

Jakub Václav Zentner, Židovská obec v Libochovicích v raném novověku, Univerzita Karlova 

v Praze - Filozofická fakulta - Ústav českých dějin, Praha 2009,261 s. včetně 2 mapo

vých, 32 obrazových příloh a 2 grafů. 

Práce Jakuba V. Zentnera navazuje na jeho straší práce (odhlížím od prací střeoškolských) 

publikované jednak v rámci regionálních publikací (Libochovičtí židé v minulosti a sou

časné památky na ně, Libochovice - Nymburk 2008), jednak v Historie 2007. Sborník pra

cí z 13. celostátní studentské vědecké konference konané 6. a 7. prosince 2008 v Praze (Ži

vobytí libochovických židů v raném novověku, Praha 2008, s. 131-163), kdy se na uvede

né konferenci umístil se svou prací mezi deseti nejlépe hodnocenými. Především však zá

klad rigorózní práce tvoří práce diplomová, úspěšně obhájená na Ústavu českých dějin FF 

UK v květnu letošního roku. Vzhledem k tomuto faktu vychází tento posudek 

z praktických důvodů z oponentského posudku na diplomovou práci. Hlavní pozornost je 

tak věnována pasážím, které byly doporučeny komisí k úpravě či doplnění. 

Jak již bylo napsáno v posudku oponentském, práce je založena na důkladném studiu stávající 

literatury k dějinám židovského obyvatelstva, a to jak literatury regionální, tak i literatury 

pojímající předmětné téma z hlediska širšího teritoriálního i časového rozsahu, literatury 

věnující se jednotlivým otázkám spojeným s židovskou tématikou z hlediska širšího kul

turně i společensko historického, autor nepomíjí ani literaturu věnovanou hmotným památ

kám, především náhrobníkům. Hlavní těžiště práce však spočívá v rozsáhlém studiu pí

semných pramenů, a to jak těch, které vzešly z činnosti centrálních úřadů ajsou uloženy 

v Národním archivu (berní rula, tereziánský katastr, stabilní katastr - škoda, že chybí jo

sefský katastr, který bývá poněkud nespravedlivě badateli opomíjen, dále fond stará a nová 

manipulace, matriky, fond židovských familiantů a soupisy židovského obyvatelstva, opo

menuta nebyla ani zdejší sbírka map a plánů), tak zvláště pramenů regionální povahy na

cházející se ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích. Autor pracoval s prameny ulo

ženými v žitenické (fond Velkostatek Libochovice) a lovosické pobočce archivu (fond Ar

chiv města Libochovice), nepominul ani fondy uložené v Archivu Židovského muzea 

v Praze a další. 

Autor ponechal členění práce stejným způsobem jako práce diplomové, tj. do sedmi kapitol, 

jimž je předřazena úvodní část, v níž vymezuje cíle práce a dále komentovaný přehled pr

amenů a literatury. Následuje kapitola věnovaná počátkům libochovické židovské obce 



s určitým historickým exkurzem k počátkům židovského osídlení do sklonku 15. století 

v Čechách a v Libochovicích zvláště. Ve druhé kapitole se Jakub V. Zentner zaměřil na 

historii libochovických Židů v 17. a 18. století, vzniku a rozvoji zdejší obce. Oproti starší

mu období je pro tuto dobu dochováno nepoměrně větší množství archivních pramenů, kte

ré umožnili autorovi zaměřit se na mnohé otázky ze života obce- především sledování de

mografického vývoje, hospodářského života, resp. způsobú obživy (těm je věnována spe

cielně kapitola čtvrtá), v neposlední řadě pak otázek ekonomických, resp. daI10vého zatíže

ní židovského obyvatelstva. Rovněž následující kapitoly zachovávají stejnou strukturu jako 

v diplomové práci. Autor opravil většinu nepřesností, na něž bylo upozorněno v posudku 

na diplomovou práci, některé drobnosti sice "utekly", ty ale nejsou již zásadního charakte

ru (zbytečné zopakování větší části poznámky 307 v pozn. 308), některé drobnosti působí 

spíše úsměvně (uložení domácích zvířat). 

Úpravy doznala i druhá část práce - edice dochovaných soupisů, a to v upřesnění terminolo

gie (transkripce x transliterace), doplnění citací pramenů a zejména v úpravě vlastní tran

skripce. Autor rovněž doplnil některé odkazy na literaturu v diplomové práci chybějící. Zá

sadních úprav doznalo i finální redakční zpracování textu. Je zcela samozřejmé, že s tex

tem by se dalo pracovat ještě dále (zejména z hlediska prohloubení některých kapitol pře

devším ve smyslu komparativním), které by však již šlo nad rámce práce. 

Závěr: práce splňuje podmínky kladené na práci rigorózní, doporučuji ji proto k obhajobě 

náročnosti archivní práce, kterou diplomant podstoupil, doporučuji práci k obhajobě 

v rámci rigorózního řízení za účelem získání titulu PhDr. 

V Praze dne 19. září 2009 
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doc. dr. Ivana Ebelová, CSc. 


